หน่ วยที่ 10
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
สาระสําคัญ
มาตรฐานที เ่ กี ย่ วข อ งกั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร สามารถแบ ง ออกเป น 2
ประเภทใหญ ๆ คือ
1. มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับมาตรฐานความปลอดภัยทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบเห็น
บอยครัง้ มีทั้งหมด 3 มาตรฐาน คือ คอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria), ไอซีเอสเอ (ICSA)
และ เอฟไอพีเอส 140-2 (FIPS 140-2)
2. เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑดานไอที
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑดานไอที ที่
พบไดบอยมี เครือ่ งหมาย คือ เครื่องหมายซีอี (CE) เครื่องหมาย เอฟซีซี (FCC) เครื่องหมาย ยูแอล
(UL) มาตรฐาน Energy Star มาตรฐาน TCO มาตรฐาน RoHS ฉลากสิ่งแวดลอมอีพีท (EPEAT)
นอกจากมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของกับมาตรฐานผลิตภัณฑคอมพิวเตอรแลว ยังมีแนวความคิด
ตาง ๆ ดานไอที (IT) ที่ดูแลสิ่งแวดลอม คือ กรีนไอที (Green IT) กรีนคอมพิวเตอร (Green
Computer) ศูนยกลางขอมูลสีเขียว
จุดประสงค์การเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม
ของผลิตภัณฑดานไอที
3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับแนวความคิดตาง ๆ ดานไอที (IT) ที่ดูแลสิ่งแวดลอม
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกลักษณะของคอมมอน ไครทีเรียได
2. บอกมาตรฐานที่ไอซีเอสเอ แลป รับรองได
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3. บอกขอกําหนดของสินคาที่ไดรับเครื่องหมายเอฟไอพีเอส (FCC) ได
4. บอกขอกําหนดของสินคาที่ไดรับเครื่องหมายซีอี (CE) ได
5. บอกเครื่องหมายเอฟซีซี (FCC) ได
6. บอกผลิตภัณฑที่ยูแอล เจาของเครื่องหมายยูแอล (UL) ทําการประเมิน
7. บอกผลิตภัณฑที่มาตรฐาน Energy Star ครอบคลุมได
8. บอกลักษณะของมาตรฐาน TCO ได
9. บอกขอกําหนดของมาตรฐาน RoHS ได
10. บอกระดับของฉลากสิ่งแวดลอมอีพีท (EPEAT) ได
11. บอกแนวความคิดตาง ๆ ดานไอที (IT) ที่ดูแลสิ่งแวดลอมได
เนื้ อหา
10.1 มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1.1 คอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria)
10.1.2 ไอซีเอสเอ (ICSA)
10.1.3 เอฟไอพีเอส 140-2 (FIPS 140-2)
10.2 เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑดานไอที
10.2.1 เครื่องหมาย ซีอี (CE)
10.2.2 เครื่องหมาย เอฟซีซี (FCC)
10.2.3 เครื่องหมาย ยูแอล (UL)
10.2.4 มาตรฐาน Energy Star
10.2.5 มาตรฐาน TCO
10.2.6 มาตรฐาน RoHS
10.2.7 ฉลากสิ่งแวดลอมอีพีท (EPEAT)
10.3 แนวความคิดตาง ๆ ดานไอที (IT) ที่ดูแลสิ่งแวดลอม
10.3.1 กรีนไอที (Green IT)
10.3.2 กรีนคอมพิวเตอร (Green Computer)
10.3.3 ศูนยกลางขอมูลสีเขียว
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยที่ 10
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 12 ขอ
คะแนนเต็ม 12 คะแนน ใชเวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพื่อเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา
ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. คอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria) พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลิตภัณฑทางดานใด
ก. ดานการประหยัดพลังงาน

ข. ดานสิ่งแวดลอม

ค. ดานความปลอดภัยของขอมูล

ง. ดานความปลอดภัยทางไฟฟา

2. มาตรฐานที่ไอซีเอสเอ แลป (ICSA Labs) รับรองคือขอใด
ก. ดานความปลอดภัยดานอินเทอรเน็ต

ข. ดานวัสดุในการผลิต

ค. ดานสิ่งแวดลอม

ง. ดานประหยัดพลังงาน

3. มาตรฐานเอฟไอพีเอส (FIPS) เปนมาตรฐานดานใด
ก. มาตรฐานดานการประหยัดพลังงาน
ข. มาตรฐานดานความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร
ค. มาตรฐานดานกรรมวิธีการผลิต
ง. มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
4. ขอใดไมใชขอกําหนดของสินคาที่ไดรับเครื่องหมายซีอี (CE)
ก. ขอกําหนดดานสุขภาพ

ข. ขอกําหนดดานความปลอดภัย

ค. ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม

ง. ขอกําหนดดานพลังงาน

5. เครื่องหมายเอฟซีซี (FCC) เปนการรับรองเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การกระจายคลื่นวิทยุ

ข. การรักษาความปลอดภัยขอมูล

ค. การใชพลังงาน

ง. การใชวัสดุในการผลิต

6. ยูแอล (UL) ไมไดทําการประเมินสินคาประเภทใด
ก. ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

ข. เหล็ก

ค. สายไฟฟา

ง. พลาสติก
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7. มาตรฐาน Energy Star ไมครอบคลุมผลิตภัณฑใด
ก. จักรยานไฟฟา

ข. แหลงจายไฟ

ค. ระบบทําความเย็น

ง. แท็บเล็ต

8. มาตรฐาน TCO ใดที่เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร
ก. TCO'01

ข. TCO'03

ค. TCO'04

ง. TCO'05

9. มาตรฐาน RoHS ไมไดจํากัดปริมาณสารใด
ก. ตะกั่ว

ข. ปรอท

ค. แคดเมียม

ง. กํามะถัน

10. ระดับของฉลากสิ่งแวดลอม EPEAT ใดทีห่ มายถึงมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑขั้นพืน้ ฐานรวม
กับหลักเกณฑทางเลือกไมต่ํากวารอยละ 50
ก. สีเขียว

ข.สีทองแดง

ค. สีเงิน

ง. สีทอง

11. EPEAT ไมไดขึ้นทะเบียนสินคาประเภทใด
ก. เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

ข. เครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุก

ค. จอภาพ

ง. แท็บเล็ต

12. แนวความคิดใดที่มีแนวความคิดนําขยะอิเล็กทรอนิกสมารีไซเคิลใหม
ก. กรีนไอที (Green IT)

ข. กรีนคอมพิวเตอร (Green Computer)

ค. ศูนยกลางขอมูลสีเขียว

ง. กรีนแฟคตอรี่ (Green Factory)
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หน่ วยที่ 10
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
ในเอกสารประกอบผลิตภัณฑที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอรและอุปกรณไอที (IT) ตาง ๆ มี
รายละเอียดที่บรรยายคุณสมบัติวาอุปกรณตาง ๆ นั้นมีการทดสอบและไดรับการรับรองมาตรฐานใน
ดานตาง ๆ เชน “ผานการประเมิน Common Criteria EAL4+”, “ไดรับการรับรองจาก ICSA” หรือ
“ผานมาตรฐานสินคา CE, FCC หรือเทียบเทา” ซึ่งตัวอักษรยอ การรับรอง หรือมาตรฐานเหลานีค้ ือ
อะไร มีความหมายวาอยางไร และมีความสําคั ญอยางไร สําหรับความหมายและความสําคัญของ
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑคอมพิวเตอร สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑดานไอที นอกจากมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ
กับมาตรฐานผลิตภัณฑคอมพิวเตอรแลว ยังมีแนวความคิดตาง ๆ ดานไอที (IT) ทีด่ ูแลสิง่ แวดลอมซึ่งมี
รายละเอียดเบื้องตนดังตอไปนี้
10.1 มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับมาตรฐานความปลอดภัยทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบเห็น
บอยครั้ง มีทั้งหมด 3 มาตรฐาน คือ คอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria), ไอซีเอสเอ (ICSA)
และ เอฟไอพีเอส 140-2 (FIPS 140-2) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
10.1.1 คอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria)
คอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria) คือ ชุดของแนวทางและคุณสมบัติสากลทีถ่ ูก
พั ฒ นาขึ ้น เพื ่อประเมิ น ผลิ ตภั ณฑ ทางดานความปลอดภัย ของขอ มูล โดยเนน ความปลอดภัย ตาม
มาตรฐานของรัฐบาล แบงเปน 2 องคประกอบหลัก คือ โปรไฟลการปองกัน (Protection Profile:
PP) และระดับความมั่นใจจากการทดสอบ (Evaluation Assurance Level: EAL)
-

พีพี (PP) เปนตัวกําหนดมาตรฐานของความปลอดภัยสําหรับผลิตภัณฑแตละประเภท

เชน ไฟรวอลล
-

อีเอแอล (EAL) เปนตัวกําหนดความละเอียดในการทดสอบผลิตภัณฑ ซึง่ ใชชีว้ ัดความ

มั่นใจของผูใชงานได แบงเปนระดับ EAL1 – EAL7 ต่ําสุดไปจนถึงสูงสุด ระดับที่สูงไมไดหมายความวา
มีความปลอดภัยสูง แตผานการทดสอบอยางละเอียดหลากหลายรูปแบบ
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ภาพที่ 10.1 สัญลักษณของคอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria)
ที่มา : https://www.techtalkthai.com/standards-and-markings-for-it-products/, 2559
อีเอแอล ยิ่งระดับสูงยิ่งใชเวลานานในการทดสอบ และเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก โดย
สว นใหญ แล ว หลายผลิ ตภั ณฑ จึ งเลือกทดสอบที่ร ะดับ 2 ถึง 4 นอกจากนี้ บางกรณีเราอาจเห็น
เครื่องหมาย + ตอทายมาตรฐาน เชน EAL4+ นั่นหมายถึง การทดสอบมีการขยายขอบเขตเพือ่ เพิ่ม
ระดับความมั่นใจมากกวาขอบเขตปกติ สรุป คือ Common Criteria EAL ระดับยิง่ สูงยิง่ ดี ซึง่ สวน
ใหญจะพบสูงสุดที่ EAL4+
10.1.2 ไอซีเอสเอ (ICSA)
ไอซีเอสเอ (ICSA) ยอมาจาก International Computer Security Association เปน
มาตรฐานที่ออกใหโดย ไอซีเอสเอ แลป (ICSA Labs) ซึ่งเปนสถาบันวิจัยอิสระดานความปลอดภัยดาน
อินเทอรเน็ต (Cyber Security) ในเครือของบริษัทเวอรไรซัน (Verizon) ซึ่งประกอบธุรกิจดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในสหรัฐอเมริกาอเมริกา กอตั้งขึ้นมาเมื่อป ค.ศ.1989 เพื่อใหการรับประกัน
เทคโนโลยีทางดานความปลอดภัยและดานสาธารณสุข แกผูใชงานและองคกร ตาง ๆ โดยไอซีเอสเอ
แลป จะทําการทดสอบเพื่อชี้วัดความสามารถ, ความนาเชื่อถือ และประสิทธิภาพ รวมทั้งใหการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยแกผลิตภัณฑไอที (IT) ชั้นนําระดับโลก ซึ่งปจจุบันใหบริการ 4 ดานคือ
1. การดําเนินการตามสมาคม และการทดสอบและออกใบรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ
(ISO)
2. ใหบริการการทดสอบสําหรับองคกรและผูพัฒนาระบบ
3. การทดสอบและออกใบรับรองสําหรับผลิตภัณฑไอที (IT) ทางดานสาธารณสุข
4. ใหบริการทดสอบตามมาตรฐานของรัฐบาล

ภาพที่ 10.2 สัญลักษณของไอซีเอสเอ (ICSA)
ที่มา : https://www.techtalkthai.com/standards-and-markings-for-it-products/, 2559

หลักการระบบคอมพิวเตอร์

244

ไอซีเอสเอ แลป ปจ จุบันใหการทดสอบและออกใบรับรองแกผ ลิตภัณฑทางดานความ
ปลอดภัย ไดแก ผลิตภัณฑปองกันไวรัส (Anti Virus), ไฟรวอลล (Firewall) ,ไอพีเซก วีพีเอ็น (IPSec
VPN), ผลิตภัณฑเขารหัส (Cryptography), ผลิตภัณฑตรวจจับและปองกันการบุกรุก , ไฟรวอลลใน
คอมพิวเตอรสวนบุคคล , ผลิตภัณฑดานความปลอดภัยของขอมูล , เอสเอสแอล วีพีเอ็น (SSL-VPN)
และ ไวเลส แลน (Wireless LAN)
10.1.3 เอฟไอพีเอส 140-2 (FIPS 140-2)
เอฟไอพีเอส 140-2 (FIPS 140-2) ยอมาจาก Federal Information Processing
Standard Publication 140-2 เปนมาตรฐานทางดานความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรสําหรับ
โมดูลของการเขารหัสของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ออกโดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ
(NIST) และถูกนํามาใชรวมกับสถาบันเพื่อความปลอดภัยในการสือ่ สารของรัฐบาลแคนาดา (CSE)
มาตรฐานเอฟไอพีเอส 140-2 เปนขอกําหนดความปลอดภัยของการเขารหัสขอมูลทีไ่ มเปนความลับ
(Unclassified Information) ในระบบไอที โดยแบงเปนระดับ 1 – 4 ต่าํ สุดไปจนถึงสูงสุด ซึง่ เปน
ตัวชี้วัดความสามารถในการเขารหัสภายใตสภาพแวดลอมและแอพพลิเคชันประเภทตาง ๆ ไดแก การ
ออกแบบ และติดตัง้ โมดูลการเขารหัส, อินเตอรเฟสของโมดูล, ความปลอดภัยของฮารดแวร, ความ
ปลอดภัยของซอฟตแวร, การจัดการรหัสกุญแจ (Key), อัลกอริธึมในการเขารหัส, การรบกวนและการ
เขากันไดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMI/EMC) เปนตน

ภาพที่ 10.3 สัญลักษณของเอฟไอพีเอส 140-2 (FIPS 140-2)
ที่มา : https://diffeo.com/security/, 2559
10.2 เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑดานไอที
10.2.1 เครือ่ งหมาย ซีอี (CE)
ซีอี (CE) มาจากคําในภาษาอังกฤษ คือ “European Conformity” เดิมทีใชเครือ่ งหมาย
อีซี (EC) แตภายหลังไดเปลี่ยนมาเปนเครือ่ งหมายซีอี (CE) อยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ.2536
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เครื ่อ งหมายซี อี (CE)

ที ่ป รากฏอยู บ นสิ น ค า เป น เครื ่อ งหมายที ่แ สดงการรั บ รองจากผู ผ ลิ ต

(Manufacturer’s Declaration) วาสินคานั้น มีคุณสมบัติตามขอกําหนดดานสุขภาพ ความปลอดภัย
และการคุ ม ครองสิ ่งแวดล อ ม ตามกฎหมายและกฎระเบีย บที ่เกี ่ย วข องของสหภาพยุ โ รป การมี
เครื่องหมายซีอี (CE) กํากับบนสินคาจะทําใหสินคานัน้ สามารถวางจําหนาย และสามารถเคลือ่ นยาย
ไดอยางเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ European Economic Area (EEA) ยกเวนประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยสมาชิกแตละประเทศจะดําเนินการออกกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับ
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป หรือ EC Directives ที่ เกี่ยวของกับการใชเครื่องหมายซีอี (CE)

ภาพที่ 10.4 เครื่องหมาย ซีอี (CE)
ที่มา : https://www.techtalkthai.com/standards-and-markings-for-it-products/, 2559
10.2.2 เครือ่ งหมาย เอฟซีซี (FCC)
เอฟซีซี (FCC) ยอมาจาก Federal Communications Commission (คณะกรรมการ
กลางกํ า กั บ ดู แลกิ จ การสื ่อสาร) องคกรนี้เปน ตัวแทนรัฐ บาลสหรัฐ อเมริกาฯ ที่ว างระเบีย บใหแก
อุปกรณประเภทวิทยุ โทรทัศน ผูใหบริการการสื่อสารระหวางรัฐ และงานใหบริการระหวางประเทศที่
อยูในสหรัฐอเมริกาฯ รวมทัง้ คอมพิวเตอรที่ผลิตสัญญาณความถี่วิทยุ ซึง่ จะไปรบกวนการสงกระจาย
ทางธุ ร กิ จ อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ต อ งไดรั บ การรั บ รองจาก เอฟซี ซี (FCC) ก อ นที ่จ ะนํา ไปขายใน
สหรัฐอเมริกา เพื่อใหตรงกับขอจํากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปนตัวนําและการกระจายคลื่นวิทยุ
FCC จะแบงเครือ่ งคอมพิวเตอรเปน 2 ประเภท คือคลาสเอ (Class A) ซึ่งใชในงานอุตสาหกรรมหรือ
ดานธุรกิจ และ คลาสบี (Class B) ซึ่งใชงานในบาน

ภาพที่ 10.5 เครื่องหมาย เอฟซีซี (FCC)
ที่มา : https://www.techtalkthai.com/standards-and-markings-for-it-products/, 2559
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10.2.3 เครือ่ งหมาย ยูแอล (UL)
ยูแอล ยอมาจาก Underwriters Laboratories ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ไมแสวงหาผลกําไร
และรับรองความปลอดภัยของสินคา ไดเริ่มทดสอบสินคาและเขียนมาตรฐานความปลอดภัยกวา 100
ปตัง้ แตป ค.ศ.1894 โดยยูแอล (UL) ไดประเมินสินคา, ชิน้ สวน, วัสดุ และระบบ โดยมีมาตรฐานไม
น อ ยกว า 1200 มาตรฐาน ภารกิ จ ของยู แ อล (UL) คื อ การสนั บ สนุ น ให มี ค วามเป น อยู แ ละ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยโดยการใชวิทยาศาสตรดานความปลอดภัยและวิศวกรรม
เกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุม ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับ อุปกรณไฟฟา เครื่องมือทางการแพทย
เครื่องมือปองกันอัคคีภัย ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ยาง สายไฟฟา พลาสติก ซึ่งมีศูนยตรวจสอบ 127
แหง , มีหองปฏิบัติการ 66 แหง , อุปกรณในการทดสอบและรับรอง และเจาหนาที่จํานวน 6,200 คน

ภาพที่ 10.6 เครื่องหมาย ยูแอล (UL)
ที่มา : https://www.techtalkthai.com/standards-and-markings-for-it-products/, 2559
10.2.4 มาตรฐาน Energy Star
มาตรฐาน Energy Star นัน้ จะเปนมาตรฐานทีเ่ กี่ยวของกับประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของอุปกรณ คอมพิวเตอร โดยโครงการมาตรฐาน Energy Star นัน้ เริม่ ตนโดยองคกร Environment
Protection Agency (EPA) ในป 1992 โดยเริ่มแรกนัน้ จะเปน มาตรฐาน Energy Star เวอรชัน 1.0
และไดรับการพัฒนาตอเนื่องจนเปนเวอรชัน 4.0 ในปจจุบัน

ภาพที่ 10.7 เครื่องหมายมาตรฐาน Energy Star
ที่มา : http://phezeronix.com/blog/energy-star-5.html, 2559
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มาตรฐาน Energy Star 4.0 ไดมีการกําหนดการประกาศใชเปนสองขัน้ (Tier) ซึ่งในขั้น
แรก (1st Tier) ไดประกาศใชแลวเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และในขั้นที่สอง (2nd Tier)
ประกาศใชในเดือนมกราคม พ.ศ.2552 ซึ่ง EPA ตัง้ เปาหมายวาเครื่องคอมพิวเตอรที่วางจําหนายใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาฯ จะตองมีระบบ Power Management ที่ 40% ภายในปพ.ศ.2553 60%
ภายในป พ.ศ.2555 และมากกวา 80% ภายในป พ.ศ.2557
มาตรฐาน Energy Star 4.0 นั้น มีผลครอบคลุมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
(Desktop) เซิรฟเวอรทีม่ ีรากฐานอยูบ นเครือ่ งคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Desktop-Derived Server)
เกมคอนโซล (Game Console) เครื่องคอมพิวเตอรแบบ Integrated หรือ All in One เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพาทั้งแบบโนตบุก และ แท็บเล็ต และเวิรคสเตชัน (Workstation) เปนตน ซึ่งได
มีการจําแนกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรไวอยางชัดเจนภายใตมาตรฐานนี้ไว ดังนี้
การทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอรทีซ่ ือ้ มาและมีเครือ่ งหมาย Energy Star นั้น จะหมายความวา
เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร มี ก ารกํ า หนดค าพื ้น ฐานตรงตามคุ ณ สมบัติ การจั ด การพลั ง งานทั ้ง หมดของ
ENERGY STAR® แตไมไดหมายความวาจะเปนเชนนั้นตลอดไป นั้นคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคา
พื้นฐานใด ๆ เชน การติดตัง้ การดหรือไดรฟเพิม่ เติม ก็อาจเพิม่ การใชพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร
จนเกินระดับทีม่ าตรฐาน ENERGY STAR® ของ EPA ไดกําหนดไวก็เปนได สําหรับตลาดดานไอที
(IT) ในประเทศไทยนัน้ โดยสวนมากจะยังเปน มาตรฐาน Energy Star 3.0 มี บางยีห่ อเชน Dell วา
ใช มาตรฐาน Energy Star 4.0 สําหรับการตรวจสอบวาเปนมาตรฐาน Energy Star เวอรชันอะไรนั้น
หากเปน HP จะตองนําหมายเลขรุน (Model) และหมายเลขริวิชัน (Revision number) ไป
ตรวจสอบในเว็บไซต http://www.80plus.org/
10.2.5 มาตรฐาน TCO
มาตรฐาน TCO เปนมาตรฐานที่เห็นไดบอยบนอุปกรณประเภทจอภาพคอมพิวเตอร
มาตรฐาน TCO นัน้ ถือกําเนิดในภาคพื้นยุโรป โดย TCO Development ซึ่งกอตั้งโดย Swedish
Confederation of Professional Employees มาตรฐาน TCO นั้นประกาศใชครัง้ แรกในป 1992
(TCO’92) และไดรับการพัฒนาตอเนือ่ งเรือ่ ยมา TCO’99, TCO’01, TCO’04, TCO’03, TCO’05,
TCO’06 และ TCO’07 มาตรฐาน TCO นั้นจะมีหลายเวอรชันดวยกัน โดยแตละเวอรชันจะเปน
ขอกําหนดของแตละอุปกรณ
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ภาพที่ 10.8 เครื่องหมายมาตรฐาน TCO
ที่มา : https://thaiwinadmin.blogspot.com/2008/04/kb2008180.html, 2559
- มาตรฐาน TCO’99

มาตรฐาน TCO’99 เปน มาตรฐานที่เนน ความ

สะดวกและปลอดภัยของผูใชงาน (Workload Ergonomics) ระบบนิเวศวิทยา (Ecology) และการ
ใช พลั งงานอย างคุ มค า (Energy)

โดย TCO’99 จะครอบคลุมอุป กรณ 3 รายการ คือ จอภาพ

คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแบบ Desktop และ คียบอรด
- มาตรฐาน TCO’01 เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับโทรศัพทเคลื่อนที่
- มาตรฐาน TCO’03 เปนมาตรฐานทีเ่ กี่ยวของเฉพาะจอภาพคอมพิวเตอร
เปนการพัฒนาตอยอดมาจากมาตรฐาน TCO’99 โดยเนนที่ความสะดวกและปลอดภัยของผูใชงาน
(Workload Ergonomics) ระบบนิเวศวิทยา (Ecology) และการใชพลังงานอยางคุมคา (Energy)
- มาตรฐาน TCO’04 เปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับของเฟอรนิเจอรสํานักงาน
- มาตรฐาน TCO’05 เปนมาตรฐานทีเ่ กี่ยวของเฉพาะเครือ่ งคอมพิวเตอร
แบบ Desktop และ Notebook เปนการพัฒนาตอยอดมาจากมาตรฐาน TCO’99 โดยเนนทีค่ วาม
สะดวกและปลอดภัยของผูใชงาน (Workload Ergonomics) ระบบนิเวศวิทยา (Ecology) และการ
ใชพลังงานอยางคุมคา (Energy) ของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งแบบ Desktop และ Notebook
- มาตรฐาน TCO’06 เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ Media Displays
- มาตรฐาน TCO’07 เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ Headsets
- Workload Ergonomics ใน สวนของ Workload Ergonomics ของ
มาตรฐาน TCO นั้น จะเปนการกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีชอง USB อยูขางหนาของ
เครื่องคอมพิวเตอรอยางนอย 1 ชอง และสําหรับการตรวจวัดการแผรังสีที่เกิดจากการใชงานไมเกิน
คาที่กําหนดไว
- Ecology ดาน Ecology หรือ ดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศวิทยานั้น มาตรฐาน TCO จะเปนขอกําหนดเกีย่ วกับสวนประกอบ/สวนผสมของแตละชิ้นสวนที่
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ประกอบขึ้น เปนเครื่องคอมพิวเตอรไวในเบื้องตนวา ทุกชิน้ สวนอุปกรณจะตองผลิตโดยปราศจากสาร
ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท
- Maximum Energy Consumption ดาน Maximum Energy
Consumption ของ มาตรฐาน TCO นั้น จะเปนการกําหนดการใชพลังงานสูงสุดสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรจะตองไมเกิน 5 วัตต สําหรับ Sleep Mode และไมเกิน 2 วัตต สําหรับ Standby
Mode เครื่องคอมพิวเตอรทั้งแบบ Desktop และ Laptop ที่ผานการรับรองมาตรฐาน TOC’05 จะ
สามารถใช เครือ่ งหมาย TOC’05 บนผลิตภัณฑในตําแหนงที่ส ามารถมองเห็น ไดชัดเจน ซึง่ ขอมูล
เพิ่มเติมของมาตรฐาน TCO สามารถสืบคนไดที่ www.tcodevelopment.com
10.2.6 มาตรฐาน RoHS
มาตรฐาน RoHS เปนขอกําหนดทีบ่ ังคับใชกับเครือ่ งใชไฟฟาตางๆ ทีซ่ ื้อขายในสหภาพ
ยุโรป ซึ่งเริ่มมีผลบังคับ ใชตัง้ แตเดือนกรกฎาคม ป 2006 ที่ผานมา สําหรับในประเทศอื่น ๆ เชน
สหรัฐอเมริกาอมริกา ญี่ปุน จีน เกาหลี ในปจจุบันก็เริ่มมีการกําหนดขอบังคับในลักษณะนี้เชนกัน

ภาพที่ 10.9 สัญลักษณมาตรฐาน RoHS
ที่มา : https://www.techtalkthai.com/standards-and-markings-for-it-products/, 2559
มาตรฐาน RoHS ยอมาจาก Restriction of Hazardous Substances เปนขอกําหนดที่
2002/95/EC

ของสหภาพยุโ รป (EU)

วาดว ยเรื่องของการใชส ารที่เปน อัน ตรายในอุป กรณ

เครื่องใชไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใชทุกชนิด ที่ตองอาศัยไฟฟาในการ
ทํางาน เชน โทรทัศน เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เปนตน ซึ่งหมายความวา ชิ้นสวนทุกอยางที่ประกอบ
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เป น เครื ่องใช ไฟฟ า นั ้น ตั ้งแต แผงวงจร อุป กรณอิเ ล็กทรอนิกส ไปจนถึ งสายไฟ จะตองผ านตาม
ขอกําหนดดังกลาว โดยสารที่จํากัดปริมาณในปจจุบัน กําหนดไว 6 ชนิด ดังนี้
1. ตะกั่ว (Pb) ไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก
2. ปรอท (Hg) ไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก
3. แคดเมียม (Cd) ไมเกิน 0.01% โดยน้ําหนัก
4. เฮกซะวาเลนท (Cr-VI) ไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก
5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส (PBB) ไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก
6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร (PBDE) ไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก
ชนิด ของสารอันตรายที่หามใช รวมถึงรายการขอยกเวนที่ไดมีการระบุในระเบียบนี้ อาจมี
การเพิ่มหรือลด ไดอีกในอนาคตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน สาขา
ที่เกี่ยวของ
10.2.7 ฉลากสิ่งแวดลอมอีพีท (EPEAT)

ภาพที่ 10.10 สัญลักษณมาตรฐาน epeat
ที่มา : https://thaiwinadmin.blogspot.com/2008/04/kb2008180.html, 2559
ปจจุบันประเทศผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมรายใหญไดสงเสริมใหมีการผลิตสินคาทีเ่ ปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นภายใตมาตรการตาง ๆ เชน การใชฉลากสิ่งแวดลอม EPEAT ซึ่งไดริเริ่มใชตั้งแต
ป 2549 เพื่อชวยใหผูบ ริโภคสามารถประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกสที่เปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม ภายใตการกํากับดูแลขององคกร Green Electronics Council ซึ่งเปนสมาชิก
ของสถาบัน Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ประเทศสหรัฐอเมริกา
อเมริกา EPEAT,Inc. เปนองคกรที่ไมหวังผลกําไร กอตัง้ ขึน้ เพื่อการพัฒนา เทคโนโลยีใหม ๆ ทีด่ ีทีส่ ุด
การรับรองฉลาก EPEAT ครอบคลุมสินคาคอมพิวเตอร Desktop, Laptop, Thin Clients,
Workstations และ Computer Display และมีแนวโนม จะขยายไปในกลุม สินคาอิเล็กทรอนิกสอืน่
ๆ เชน อุปกรณเกีย่ วกับภาพ และโทรทัศนซึ่ง EPEAT ไดปรับปรุงมาตรฐานคอมพิวเตอรในป 2554
และตัวบริการ (Server) และอุปกรณมือถือ (Mobile device) ในป 2555
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สําหรับเครื่องหมาย EPEAT จะถูกแบงระดับความเขมขนออกเปนสามสี ไดแก
1. สีทองแดง หมายถึง สินคา มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑขั้นพื้นฐาน
2. สีเงิน หมายถึง สินคามีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑขั้นพื้นฐานรวมกับหลักเกณฑ
ทางเลือกไมต่ํากวารอยละ 50
3. สีทอง หมายถึง สินคามีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑขั้นพื้นฐานรวมกับหลักเกณฑ
ทางเลือกรอยละ 75 ขึ้นไป

ภาพที่ 10.11 สัญลักษณมาตรฐาน epeat ระดับตาง ๆ
ที่มา : https://www.techmoblog.com/why-smartphone-harder-to-repair/, 2559
สําหรับเครือ่ งใช ไฟฟ าและอิเล็กทรอนิกส ที่ผานมาตรฐาน Energy Star แมจะมี
ขอกําหนดใหเฉพาะคอมพิวเตอรและจอภาพที่ตองได Energy Star ก็ตาม และหากเปนสินคา
เครื่องใชอิเ ล็กทรอนิกส ที่อยูขอบเขตของ EPEAT (Electronic Product Environmental
Assessment Tool) ก็ตองนําสินคาไปขอขึ้นทะเบียนกับ EPEAT แตสินคานัน้ ก็ตองเปนไปตามเกณฑ
ของ EPEAT จึงจะขึ้นทะเบียนได
EPEAT จึงเปนเครื่องมือการประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมของสินคา เพื่อชวยใหผูซื้อ
สามารถประเมินและเปรียบเทียบคุณลักษณะทางสิง่ แวดลอม ของอุปกรณ IT ซึง่ ปจจุบัน EPEAT ให
การขึ้นทะเบียนสินคาทั้งหมด 4 ประเภทไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เครื่องคอมพิวเตอร
แบบโนตบุก จอภาพ และชุดคอมพิวเตอรที่ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรและจอภาพในผลิตภัณฑ
เดียวกัน โดยระบบของ EPEAT เปนระบบการใหคะแนน กับสินคาที่ปฏิบัติตามเกณฑการประเมิน
ลักษณะสมบัติทางสิ่งแวดลอม ใน 8 ดาน รวมทั้งสิ้น 51 ขอ แบงเปนเกณฑบังคับ 23 ขอ และเกณฑ
ทางเลือก 28 ขอ ตามที่กําหนดในมาตรฐาน IEEE-1680:2006 สรุปไดตอไปนี้
1. การลด/เลิกใชวัสดุที่สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม (Reduction/Elimination of
Environmentally Sensitive Materials)
2. การเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Material Selection)
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3. การออกแบบเพื่องายตอการจัดการซากเครื่องใชที่หมดอายุ (Design for End of Life)
4. การยืดอายุการใชงาน (Product Longevity/ Life Cycle Extension)
5. การอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation)
6. การบริหารจัดการซาก (End of Life Management)
7. สมรรถนะดานสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Performance)
8. บรรจุภัณฑ (Packaging)
สินคาที่ไดตามเกณฑบังคับทั้ง 23 ขอจะไดรับการรับรองแบบ เหรียญทองแดง โดยเกณฑ
กําหนดเบื้องตนสําหรับการไดรับการรับรองประเภทนี้ อยางนอย ๆ สินคานั้นตองผานขอกําหนดของ
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมทีส่ ําคัญ ครบทุกรายการเชน ระเบียบ RoHS, WEEE, EuP (การประหยัด
พลังงาน และพลังงานในชวง Stand-by), ระเบียบ Battery, ระเบียบ บรรจุภัณฑ, รวมถึงขอกําหนด
ดานการทําเครื่องหมายและการสําแดงสวนผสมของวัสดุ เปนตน
เกณฑ กํ า หนดที ่เ ป น ทางเลื อ ก จะมี หั ว ข อ คุ ณ ลั ก ษณะคล า ยกั บ เกณฑ บั ง คั บ แต จ ะมี
ขีดจํากัดทีเ่ ขมขนกวา เชน การลดระดับสารอันตรายใหอยูในระดับสารปนเปอ น (Trace Element)
การใชวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุจากแหลงหมุนเวียน และการใชวัสดุรีไซเคิล เปนตน หากสินคาได
ตามเกณฑทางเลือก เพิม่ เติมจากเกณฑบังคับไดอีกอยางนอย 14 ขอ (50%) จะไดรับการรับรองแบบ
เหรียญเงิน และหากไดตามเกณฑทางเลือกไดเกิน 21 ขอ (75%) ก็จะไดรับการรับรองแบบเหรียญ
ทอง ซึง่ เปนระดับสูงสุด นับจนถึงเดือนมิถุนายน 2550 มีสินคาไดรับการรับรองแลวทั้งสินคา 535
รายการ แบงเปนเหรียญทองแดง 72 รายการ เหรียญเงิน 459 รายการ และเหรียญทอง 4 รายการ
10.3 แนวความคิดตาง ๆ ดานไอที (IT) ที่ดูแลสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) เปนปญหาทีม่ ีการใหความสําคัญใน
วงกวาง เนื่องจากปญหาภาวะโลกรอนนั้นเปนปญหาทีท่ ุกคนบนโลกตองชวยกันแกไขและปองกัน
ไมใหปญหาภาวะโลกรอนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแตเราก็ตางเปนพลเมืองของโลกใบนี้ ไมสามารถยาย
หนีไปไหนได ภาวะโลกรอน คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือน กระจก หรือทีเ่ รา
รูจักกันดีในชื่อ วา Green house effect ซึง่ มีตนเหตุจ ากการที่มนุษย ไดเพิ่มปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด จาก การเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ การขนสง และ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนัน้ มนุษยเรายังไดเพิม่ กาซกลุม ไนตรัสออกไซด และคลอโรฟลูโรคารบอน ( CFC) เขาไปอีก
ดวย พรอม ๆ กับการทีเ่ ราตัดและทําลาย ปาไมจํานวนมหาศาลเพือ่ สรางสิง่ อํานวย ความสะดวก
ใหแกมนุษย ทําใหกลไกใน การดึงเอากาซคารบอนไดออกไซดออกไป จากระบบบรรยากาศถูก
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ลดทอนประสิทธิ ภาพลง และในที่สุดสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยไดกระทําตอโลกไดหวนกลับมาสูมนุษยใน
ลักษณะของภาวะโลกรอน
สํ า หรั บ วงการคอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศได มี ค วามตระหนั ก และให
ความสํ า คั ญ เกี ่ย วกั บ ภาวะโลกร อ น จึ ง ต อ งการมี ส ว นร ว มในการลดภาวะโลกร อ นจึ ง ได เ กิ ด
แนวความคิดดานตาง ๆ ที่ดูสิ่งแวดลอม
10.3.1 กรีนไอที (Green IT)
Green IT หรือ เทคโนโลยีสีเขียว คือ แนวคิดในการบริหารจัดการ และเลือกใชเทคโนโลยี
ทีเ่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใชพลังงาน ลดการใชพลังงาน ลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ลดการสรางขยะ รวมถึงการนําขยะอิเล็กทรอนิกสมารีไซเคิลใหมอีกดวย
ซึง่ เป าหมายสูงสุดคือ อุ ป กรณอิเล็ กทรอนิกส หรือขยะอิเล็กทรอนิกสตองถูกนํากลับ มาใชใหมได
ทั้งหมด และไมมีสวนประกอบที่ทําจากสารพิษ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตองใชพลังงานนอยลง แต
ความสามารถมากขึ้น ตามแนวคิดที่วา "Maximum Megabytes for Minimum Kilowatts"
หากจะพู ดถึ ง Green

IT

ให ครอบคลุ มทั้งหมด คงตองมองตัง้ แต การผลิ ตอุ ป กรณ

อิเล็กทรอนิกส การเลือกและใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และการทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทั้ง 3
ขั้นตอนนั้นถือเปน วัฏจักรของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเลยทีเดียว

ภาพที่ 10.12 การผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ที่มา : http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=2039, 2559
การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุน Green IT นั้นเราตองมองถึงตัวผลิตภัณฑวา
ออกแบบต อ งออกแบบตามแนวความคิดที่ว า ใชพลังงานนอยลง แตความสามารถมากขึ้น และ
ขั้นตอนการผลิตตองเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมคือ ใชอุปกรณทีส่ ามารถนํากลับมารีไซเคิลใหมใหไดมาก
ทีส่ ุด ใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตใหนอยที่สุด เชนลดปริมาณการใชน้าํ หรือพลังงานลงในการ
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ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ห นึ ่ง ชิ ้น แต ห ากเราผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ จํ า นวนหลายหมื ่น ชิ ้น เราจะลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางคาดไมถึงเลยทีเดียว
การเลือกและใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มักจะดําเนินการในเชิงของนโยบายขององคกร
เปนหลัก โดยการนํา Green IT มาใชภายในองคกรมาใชกับองคกรนั้นจะตองมีนโยบายอยางเปน
รูปธรรม คือ ควรมีทั้งแผนในระยะสั้น และแผนในระยะยาว ซึง่ แผนในระยะสัน้ จะเนนการดําเนินการ
ทีส่ ามารถทําไดในทันที เชน การปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทีไ่ มใชงาน หรือการใชกระดาษรียูส เปน
ตน สวนแผนในระยะยาวนั้น สามารถดําเนินการไดหลายวิธีการขึ้นอยูกับนโยบายเชน การเปลี่ยนเปน
ระบบส อ งสว า งแบบประหยั ด ไฟ การจั ด ซื ้อ อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ที ่ป ระหยั ด ไฟ การใช เ อกสาร
อิเล็กทรอนิกสทดแทนการใชกระดาษ การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรอยางคุมคาเพือ่ ลดจํานวนของ
การซื้อใหม เปนตน
การนําแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติของ Green IT มาใชในองคกรวิธีที่งาย และดีทีส่ ุดคงหนี
ไมพนการปฏิบัติตามแนวทางขององคกรทีป่ ระสบความสําเร็จดาน Green IT โดยทีเ่ รานําแนวทาง
ปฏิบัตินั้น มาปรับใหเหมาะกับ เปาหมาย และนโยบายขององคกรของเรา ซึง่ เราสามารถสรุป เปน
ขั้นตอนของการสรางแผนเชิงปฏิบัติการไว 4 ขั้นตอนดวยกันคือ
1. การกําหนดนโยบาย และเปาหมายอยางเปนรูปธรรมตามที่ไดกลาว ซึ่งเปาหมายของ
การนํา Green IT มาใชในองคกรตองชัดเจนวามุงเนนถึงสิ่งใด และมีขอบเขตแคไหน โดยสวนใหญมัก
มีเปาหมายเดียวกันคือ ลดการใชพลังงานโดยรวมขององคกร ปรับปรุงการใชงานอุปกรณทางดาน IT
ใหเต็มความสามารถ ทําใหการดําเนินกิจกรรมนั้นสอดคลองกับสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ใหมกี ารใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่รัฐบาลกําหนด
2. ประเมินนโยบาย Green IT ที่ตองการดําเนินการ กับนโยบายเดิมวามีกิจกรรมที่อยู
ภายใตแนวทางการปฏิบัติ Green IT อยูแลว และกิจกรรมใดยังไมอยูภ ายใตแนวทางการปฏิบัติ โดย
เราจะพิจารณากิจกรรมทีย่ ังไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ ถากิจกรรมใดตองการมาตรวัดเชิงปริมาณ
เราก็ ค วร มี ก ารกํ า หนดเกณฑ ที ่อ า งอิ ง จากเกณฑ ม าตรฐานจากหน ว ยงานภายนอก เช น ค า
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (PUE) หรือ เกณฑมาตรฐานในการจัดซือ้ อุปกรณทางดาน it เปนตน
สุ ด ท า ยองค กรต องกํ า หนดบทบาท และหนา ที่ความรับ ผิดชอบให กับ กลุมคนที่เกี่ย วของกั บ แนว
ทางการปฏิบัติ Green IT อีกดวย
3. ดําเนินนโยบายที่เปนแผนระยะสัน้ โดยเริม่ จากสิ่งทีง่ ายกอนเพือ่ เปนการทําใหเกิดการ
ตืน่ ตัวตอผูทีม่ ีสวน รวม เชน การปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทีไ่ มใชงาน หรือการใชกระดาษรียูส เปน
ตน
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4. ดําเนินนโยบายที่เปนแผนระยะยาว อยางจริงจังและเผยแพรนโยบายใหกับคนในองคกร
เพื่อใหทุกคนไดเกิดความเขาใจในแนวคิดและกิจกรรมอยางชัดเจน พยายามใหทุกคนไดมีสวนรวมใน
กิจ กรรมมากที ่สุ ดเพื ่อใหเ ขามี ความรูสึกวา ไดเปน สว นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการคิด
กิจกรรมเสริมแรงจูงใจในรูปแบบของการแขงขัน สุดทายเมือ่ การดําเนินกิจกรรมใดที่ประสบผลสําเร็จ
หรือเปนไปตามทีค่ าดหวัง แนวทางปฏิบัติทาง Green IT นีจ้ ะถูกปรับเปลี่ยนใหเปนขอปฏิบัติอยาง
เปนทางการขององคกรไปโดยปริยาย
หากเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใชพลังงาน และลดการใชพลังงานลง
ได นั่นหมายถึงเราสามารถคาใชจายใหแกองคกร เพิ่มประสิทธิภาพในการใชระบบเทคโนโลยี ลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุหลักของสภาวะโลกรอน รวมถึงสามารถสรางภาพลักษณอันดี
ใหแกองคกรได
การทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส บางครั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เราหมดความจําเปนในการ
ใชงานแลวก็ถูกกําจัด อยางไมถูกวิธีนัก เชนการทิง้ ตามถังขยะทีไ่ มไดมีการคัดแยก หรือทีเ่ ลวรายทีส่ ุด
คือ การทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีสวนประกอบของสารที่มีพิษปนไปกับขยะทัว่ ไป ทําใหสารทีม่ ีพิษ
สามารถปนเปอนไปสูธรรมชาติอยางงายดาย หรือวัสดุบางประเภทสามารถถูกนํากลับมาใชใหมได แต
กลับถูกทิ้งไปอยางไรคาทําใหตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานในการผลิตขึ้นมาใหมอยาง
ไมสมควร การกําจัดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางถูกวิธีในเบื้องตน ควรจะดูวามีหนวยงานใดมีความ
จําเปนตองใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทีเ่ รา หมดความจําเปนตองใชงานไหม หากมีเราควรมอบให
หนวยงานนั้นๆ ใชงานตอเพื่อเพิ่มอายุการใชงาน และลดปริมาณขยะที่จะทิ้งลง และหากมีอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่เราหมดความจําเปนในการใชงานที่ตองทิ้ง จริง ๆ เราควรคัดแยกขยะ และทิ้งอยาง
ถูกวิธีเพื่อสามารถนําวัสดุแตละชิ้นที่สามารถรีไซเคิลไดนํากลับ มาใชใหมใหมากทีส่ ุด และยังสามารถ
กําจัดขยะที่มีพิษ หรือยอยสลายยากอยางถูกตองอีก
การที่องคกรจะประสบความสําเร็จดาน Green IT นั้นไมใชวาเพียงหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งเทานั้นที่มุงปฏิบัติ แตตองเกิดจากนโยบายที่ชัดเจน และการปฏิบัติอยางจริงจังจากทุก
หนวยงานเพือ่ ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ การใชไอทีโดยใสใจสิง่ แวดลอมนัน้ ไมใชเพียงแคการ
รักษาโลกเทานั้น แตยังสงผลดีตอธุรกิจอีกดวย อันไดแก
- การใชงบประมาณที่ลดลง
- ลดตนทุนจากการปฏิบัติงาน
- ความคุมคาการลงทุน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรไอทีใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ตัวอยาง
คอมพิวเตอร
- ปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงาน
- ปรับความสวางของหนาจอคอมพิวเตอรใหพอดีกับสายตา
กระดาษ
- เลือกสงอีเมลแทนการพิมพเอกสาร
- ใชกระดาษใหครบทั้งสองหนา
เทคโนโลยี เ ราก็ มักจะนึกถึงแอพพลิเคชั่น ที่ชว ยสรางชิ้น งานหรือ ความรู เพราะคํา ว า
Green Technology หรือเทคโนโลยีสีเขียวเปนวิวัฒนาการ, วิธีการและอุปกรณเครื่องมือเพือ่ ใชใน
การจัดการ แกไข ปรับแตงใหการทํางานของผลิตภัณฑไมใหเกิดปญหา ซึง่ ผลที่ไดจากการใชงานของ
วิธีการและอุปกรณเหลานี้จะชวยใหการทํางานของ อุปกรณตาง ๆ สะอาดขึ้น
10.3.2 กรีนคอมพิวเตอร (Green Computer)
Green Computer เครื่องคอมพิวเตอรที่รับผิดชอบตอสิง่ แวดลอมและทรัพยากรอืน่ ๆ
ประกอบไปดวยพลังงานหนวยประมวลผลศูนยกลางทีม่ ีประสิทธิภาพ (ซีพียู) เครือ่ งเซิรฟเวอร และ
อุ ป กรณ เ สริ ม เพื ่อ ลดการทํ า งานของทรั พ ยากรและการจั ด การเรื ่อ งการสิ ้น เปลื อ ง ของอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Waste)
- ใหซีพียูและอุปกรณเสริมตาง ๆ ที่ไมไดใชงาน ลดการใชพลังงานลง
- ลดพลังงานและการจายไปใหแกอุปกรณเสริมที่ไมไดใชงานนาน เชน เครื่องพิมพเลเซอร
- ใหหันมาใชจอภาพหรือมอนิเตอรในแบบ Liquid-Crystal-Display (LCD) แทนการใช
มอนิเตอร Cathode-Ray-Tube (CRT)
- ถาเปนไปไดใชเครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก มากกวาเครือ่ งคอมพิวเตอร เดสกทอป เพราะ
เครื่องคอมพิวเตอรเดสกทอปจะกินไฟและใชพลังงานมากกวาเครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุก
- ใชฟเ จอร Power-Management ใหปดการทํางานของฮารดดิส ก และหนาจอ
มอนิเตอรหากไมไดมีการใชงานติดตอกันนานๆ หลายนาที
- ใชกระดาษใหนอยที่สุด และถาเปนไปไดก็ใหนํากระดาษกลับมาใชงานหมุนเวียนอีก
- ลดการใชพลังงานกับเครื่องคอมพิวเตอรเวิรกสเตชัน เซิรฟเวอร เน็ตเวิรกและขอมูล
สวนกลาง
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10.3.3 ศูนยกลางขอมูลสีเขียว
ศูนยกลางขอมูลสีเขียว คือ การใชงานทางดานการจัดเก็บขอมูล การจัดการทางดาน
ขอมูลและการแพรกระจายของขอมูลที่จัดเก็บไวในเครือ่ ง จักร อุปกรณไฟฟาและระบบคอมพิวเตอร
ทีอ่ อกแบบมาเพื่อใหพลังงานสูงสุดแตมีผล กระทบกับสิง่ แวดลอมนอยที่สุด ทั้งการออกแบบการ
คํานวณจะเนนศูนยกลางขอมูลสีเขียวรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง และยุทธศาสตรตาง ๆ เชน
- ใชอุปกรณที่แผกระจายแสงไดนอย ๆ อยางการปูพรม
- การออกแบบที่สนับสนุนสภาพแวดลอม
- ลดการสิ้นเปลืองโดยการนํากลับมาใชซ้ํา
การพัฒนาเทคโนโลยีก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ ําใหมีการใชพลังงานมากขึ้น ทั่วโลกจึงมี
ความพยายามที ่จ ะผลั ก ดั น ให มีก ารใช พ ลั งงานอย า งมีป ระสิท ธิ ภ าพมากที ่สุ ด และเป น ที ่มาของ
มาตรฐานตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑดานไอที
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แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 10
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
คําชี้แจง แบบฝกหัด มีท้งั หมด 7 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ใชเวลา 10 นาที
1. คอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria) แบงองคประกอบหลักไดอะไรบาง (1 คะแนน)
2. ไอซีเอสเอ (ICSA) รับรองมาตรฐานความปลอดภัยแกผลิตภัณฑ (IT) ดานใดบาง (1 คะแนน)
3. จงอธิบายเครือ่ งหมายรับรองผลิตภัณฑและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑดานไอที
ดังตอไปนี้ (4 คะแนน)
- เครื่องหมาย ซีอี (CE)
- เครื่องหมาย เอฟซีซี (FCC)
- เครื่องหมาย ยูแอล (UL)
- มาตรฐาน Energy Star
4. จงอธิบายมาตรฐาน TCO แตละเวอรชั่นดังนี้ (1 คะแนน)
- มาตรฐาน TCO’01
- มาตรฐาน TCO’03
- มาตรฐาน TCO’04
- มาตรฐาน TCO’05
- มาตรฐาน TCO’06
- มาตรฐาน TCO’07
5. มาตรฐาน RoHS จํากัดปริมาณสารอะไรบาง และปริมาณเทาใด (1 คะแนน)
6. ฉลากสิ่งแวดลอมอีพีท (EPEAT) แบงระดับความเขมขนไดกี่สี อธิบาย (1 คะแนน)
7. จงอธิบายแนวความคิดตาง ๆ ดานไอที (IT) ที่ดูแลสิ่งแวดลอม (1 คะแนน)
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยที่ 10
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 12 ขอ
คะแนนเต็ม 12 คะแนน ใชเวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพื่อเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา
ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. แนวความคิดใดที่มีแนวความคิดนําขยะอิเล็กทรอนิกสมารีไซเคิลใหม
ก. ศูนยกลางขอมูลสีเขียว

ข. กรีนแฟคตอรี่ (Green Factory)

ค. กรีนคอมพิวเตอร (Green Computer)

ง. กรีนไอที (Green IT)

2. EPEAT ไมไดขึ้นทะเบียนสินคาประเภทใด
ก. เครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุก

ข. จอภาพ

ค. แท็บเล็ต

ง. เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

3. ขอใดไมใชขอกําหนดของสินคาที่ไดรับเครื่องหมายซีอี (CE)
ก. ขอกําหนดดานพลังงาน

ข. ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม

ค. ขอกําหนดดานสุขภาพ

ง. ขอกําหนดดานความปลอดภัย

4. คอมมอน ไครทีเรีย (Common Criteria) พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินผลิตภัณฑทางดานใด
ก. ดานความปลอดภัยทางไฟฟา

ข. ดานความปลอดภัยของขอมูล

ค. ดานการประหยัดพลังงาน

ง. ดานสิ่งแวดลอม

5. มาตรฐาน RoHS ไมไดจํากัดปริมาณสารใด
ก. แคดเมียม

ข. กํามะถัน

ค. ตะกั่ว

ง. ปรอท

6. มาตรฐานเอฟไอพีเอส (FIPS) เปนมาตรฐานดานใด
ก. มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
ข. มาตรฐานดานการประหยัดพลังงาน
ค. มาตรฐานดานกรรมวิธีการผลิต
ง. มาตรฐานดานความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร
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7. ยูแอล (UL) ไมไดทําการประเมินสินคาประเภทใด
ก. พลาสติก

ข. ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

ค. เหล็ก

ง. สายไฟฟา

8. มาตรฐานที่ไอซีเอสเอ แลป (ICSA Labs) รับรองคือขอใด
ก. ดานประหยัดพลังงาน

ข. ดานความปลอดภัยดานอินเทอรเน็ต

ค. ดานสิ่งแวดลอม

ง. ดานวัสดุในการผลิต

9. มาตรฐาน Energy Star ไมครอบคลุมผลิตภัณฑใด
ก. แหลงจายไฟ

ข. ระบบทําความเย็น

ค. แท็บเล็ต

ง. จักรยานไฟฟา

10. มาตรฐาน TCO ใดที่เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร
ก. TCO'01

ข. TCO'03

ค. TCO'04

ง. TCO'05

11. เครื่องหมายเอฟซีซี (FCC) เปนการรับรองเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การใชพลังงาน

ข. การใชวัสดุในการผลิต

ค. การรักษาความปลอดภัยขอมูล

ง. การกระจายคลื่นวิทยุ

12. ระดับของฉลากสิ่งแวดลอม EPEAT ใดทีห่ มายถึงมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑขั้นพืน้ ฐานรวม
กับหลักเกณฑทางเลือกไมต่ํากวารอยละ 50
ก. สีทอง

ข. สีเงิน

ค. สีทองแดง

ง. สีเขียว
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